Štatút Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky
Článok 1
Základné ustanovenia
1) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 zákona č.
300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zriadilo od 01. 01. 2009 Antidopingovú agentúru Slovenskej republiky (a
ďalej len „agentúra“).
2) Agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá je
svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly
Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktoré je jej
zriaďovateľom.
3) Sídlom agentúry je Bratislava.
4) Identifikačné číslo organizácie (IČO):
5) Agentúra je samostatným právnym subjektom a v právnych vzťahoch vystupuje vo
svojom mene, nadobúda práva a povinnosti a má majetkovo-právnu a pracovnoprávnu zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.
6) Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister
školstva Slovenskej republiky.
Článok 2
Poslanie agentúry
1) Poslaním agentúry je plnenie úloh v oblasti boja proti dopingu v športe v Slovenskej
republike.
2) V rámci svojho poslania v oblasti boja proti dopingu v športe najmä:
a) vykonáva preventívne opatrenia v boji proti dopingu,
b) organizuje dopingové kontroly a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa
antidopingových kontrol,
c) povoľuje použitie dopingovej látky na liečebné účely športovcov,
d) vzdeláva odborníkov v oblasti boja proti dopingu.

Článok 3
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Činnosť agentúry
Agentúra vykonáva tieto činnosti:
a) vykonáva antidopingové kontroly,
b) spoluvytvára a rozvíja koncepciu antidopingového programu,
c)
rozvíja preventívno–výchovnú, propagačnú a zdravotne–osvetovú činnosť
zameranú na dôslednú realizáciu boja proti dopingu v športe v Slovenskej
republike,
d) podieľa sa na príprave všeobecne záväzných predpisov v oblasti boja proti dopingu
v športe,
e) organizuje semináre a odborné prednášky týkajúce sa škodlivosti dopingových látok
a dopingových metód pre ľudský organizmus,
f)
publikačnú činnosť, vydávanie odborných a propagačných materiálov, článkov
názorov a informácií zameraných na boj proti dopingu v športe.
Článok 4
Spolupráca
Pri plnení svojich úloh agentúra spolupracuje na medzinárodnej a celoštátnej úrovni s
a) medzinárodnými antidopingovými organizáciami, najmä Svetovou antidopingovou
agentúrou,
b) medzinárodnými športovými zväzmi a s národnými športovými zväzmi v boji proti
dopingu v športe,
c)
ústrednými orgánmi štátnej správy,
d) Slovenským olympijským výborom a Slovenským paralympijským výborom,
e) záujmovými združeniami a inými organizáciami.
Článok 5
Riadenie a organizácia
1) Štatutárnym orgánom agentúry je riaditeľ, ktorého do funkcie ustanovuje a z funkcie odvoláva
minister školstva. Riaditeľ riadi činnosť agentúry, koná v jej mene a zodpovedá za činnosť
agentúry v celom rozsahu ministrovi školstva Slovenskej republiky.
2) Riaditeľ ako štatutárny orgán:
a) riadi činnosť agentúry, koná v jej mene a zastupuje agentúru navonok,
b) zodpovedá za tvorbu efektívneho systému riadenia a jeho kontrolu v oblasti hlavných
úloh organizácie, organizácie práce, hospodárenia a personálnych záležitostí,
c) zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov a kontrolu ich dodržiavania,
d) vydáva interné normy a predpisy upravujúce činnosť agentúry,
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e) vo vzťahu k zamestnancom plní úlohy organizácie vyplývajúce z pracovno-právnych
vzťahov, rozhoduje o pracovnom a funkčnom zaradení zamestnancov a určuje ich
pracovnú náplň,
f) vydáva a podľa potreby upravuje organizačný poriadok.
9) Riaditeľa počas jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca v plnom rozsahu jeho
práv, povinností a zodpovednosti podrobne uvedených v organizačnom poriadku.
Článok 6
Zamestnanci agentúry
1)
2)
3)
4)

Zamestnancami agentúry sú odborní zamestnanci.
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov agentúry upravujú osobitné predpisy.1
Odmeňovanie zamestnancov upravuje osobitný predpis.2
Rozsah práv, povinností a zodpovednosti zamestnancov sa riadi všeobecne záväznými
právnymi predpismi upravujúcimi pracovno-právne vzťahy a internými predpismi, ktoré vydáva
riaditeľ agentúry.
Článok 7
Poradné orgány

1) Riaditeľ agentúry podľa potreby zriaďuje a ruší svoje poradné orgány, odborné komisie alebo
pracovné skupiny.
2) Členstvo v poradných orgánoch je čestné a nezastupiteľné.
3) Poslanie, rozsah činnosti a zloženie poradných orgánov a podmienky vymenovania
a odvolávania členov vymedzuje organizačný poriadok agentúry.
4) Činnosť poradných orgánov, odborných komisií a pracovných skupín upravuje rokovací
poriadok, ktorý vydáva riaditeľ.

Článok 8
1

zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
2
zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
zákon č. 523/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Organizačné vzťahy
Vnútornú organizačnú štruktúru agentúry, vzájomné vzťahy jednotlivých útvarov, poradných
orgánov a ich súčinnosť určuje organizačný poriadok. Organizačný poriadok po schválení
zriaďovateľom vydá riaditeľ agentúry.
Článok 9
Hospodárenie
1)
2)

Hospodárenie agentúry sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na
hospodárenie štátnych príspevkových organizácií3.
Agentúra vedie účtovníctvo, zostavuje a predkladá účtovnú závierku podľa zákona č.
563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Článok 10
Záverečné ustanovenia

1)
2)

Štatút agentúry a jeho zmeny schvaľuje minister školstva Slovenskej republiky.
Tento štatút nadobúda účinnosť 01. 01. 2009.

V Bratislave dňa.........................

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
podpredseda vlády a minister školstva
Slovenskej republiky
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